סיפורו של מקום עטרת לתפארת

"ו

הָי ִית ֲעטֶֶרת ִּת ְפאֶֶרת ְּבי ַד ה'"
(מההפטרה) .העטרה אשר
מרכיבים על ראשיהם של
חתן וכלה ביום חתונתם מסמלת את
היותם מלך ומלכה באותו יום .מנהג זה
הוא עתיק יומין וכבר בשיר השירים אנו
קוראיםְ " :צ ֶאנ ָה ּוְראֶינ ָה ּבְנֹות צִּיֹוןַּ ,ב ֶּמלְֶך
ׁשְֹלמֹה ָּב ֲעטָָרה ֶׁש ִעּטְָרה ּלֹו אִּמֹו ּבְיֹום ֲח ֻתּנ ָתֹו,
ּובְיֹום ִׂש ְמחַת לִּבֹו( "...ג' ,י"א) .אצלנו הנביא
מאחל לעם ישראל כי הוא יהיה כעטרה

בידו של הקב"ה כביכול .חז"ל אסרו על
חתנים ללבוש עטרות על ראשם כחלק
מהגזרות לאחר חורבן ירושלים" .בפולמוס
של אספיאנוס גזרו על עטרות חתנים -
בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלות
 בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא הכלהבאפיריון בתחום העיר" (סוטה מ"ט).
ה'פולמוסים' המדוברים כאן הם
המרידות הגדולות של יהודה כנגד
האימפריה הרומית בשלהי ימי הבית

בס"ד

אוזדובה שמואל בע"מ & הרטוב לוי בע"מ

בונים בפדואל

נותרו  7קוטג'ים
יפהפיים בשכונת
יפה-נוף!
יישוב דתי-תורני ,כ– 20דקות נסיעה מפתח תקווה,
 5דקות נסיעה מאזור התעשייה ברקן ,נוף מרהיב,
תכנון יפהפה וגמיש
מגרשים דו–משפחתיים בשטח של  550 - 700מ"ר,
תכנון יפהפה וגמיש  -בית צומח.

ל– 2הרוכשים הראשונים ,תנתן הנחת מבצע:

70,000

לפר
טים והזמנות:
שולי88 :

052-67056
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אלישע מלאכי
ערבי בשם 'עטרה' שבמרכזו קבר שייח'
(שייח' קטרוואני) ועתיקות הקרויות עד
היום ח'ירבת עטרה .לא מעט חוקרים
מזהים את 'עטרה' עם היישוב הישראלי
'עטרת' ,שאותו מזכיר הנביא.
לכן בשנת תשמ"ב הוקם סמוך לעטרת
יישוב חדש עם גרעין של שלוש משפחות.
בתחילה היישוב נקרא נווה צוף ב' על שמו
של היישוב השכן והוותיק שהיה כבר
בן  ,5אולם השם שהתקבל היה עטרת.
הישוב סבל מבדידות גדולה ומקשיי
גישה בתחילת דרכו .במלחמת אוסלו
( )2003 - 2002סבלו התושבים מיריות
יומיומיות בכבישים .לא מעט תושבים
נפצעו  -חלקם במצב קשה מאוד ,אך
התושבים הוכיחו את אהבתם העזה
ליישוב ארץ ישראל ולא עזבו .חודשים
ארוכים אנשים יצאו מידי בוקר לעבודה
וללימודים ,ולא ידעו האם יגיעו בשלום
והאם יחזרו בשלום .בשלב מסוים העידו
התושבים כי לא היה תושב שלא ירו
עליו! תושבי עטרת שאבו את עוז רוחם
מהמכבים הגיבורים אשר לחמו כנגד
האימפריה היוונית הגדולה ממש בהרים
אלו  -הרי גופנא .גם המכבים נלחמו כנגד
כוחות עדיפים מהם בהרבה אך בזכות
האמונה והתקווה לחמו  -וניצחו.
מתחת ליישוב על אם הדרך ישנו סלע
ענק המזכיר צורה של אריה ,הערבים
קוראים לו קלעת אל אסד (מבצר האריה)
בגלל שאחד מהגיבורים של היהודים
מצא שם את מותו .החוקרים טוענים
שייתכן שהגיבור המדובר הוא לא אחר
מאשר יהודה המכבי בכבודו ובעצמו.
ממשיכי דרכו של יהודה המכבי נאחזים
ואוהבים את הארץ למרות כל הקשיים!
כיום היישוב מונה כ– 100משפחות -
כן ירבו .הוקמה בו הישיבה התיכונית
המוסיקלית "כינור דוד" ,והתחושה של
התושבים היא שזכו לראות בעיניהם
"כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"# .
תודה לז'אבו ארליך
להזמנת סיורים בבנימין שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

השני .בשלב הראשון של המרד הגדול
( 70 - 66לספירה) המצביא בצד הרומאי
היה אספסינוס .לאחר כשנתיים של
לחימה וכיבוש הגליל והגולן נבחר
אספסינוס לקיסר רומי ומי שהחליף
אותו בדיכוי האכזרי של המרד היה בנו
טיטוס .טיטוס יהיה זה אשר ישרוף את
בית המקדש בט' באב .הפולמוס האחרון
הוא מרד בר כוכבא שהתרחש בין
השנים  135 - 132לספירה .לכל מרד היו
תוצאות הרות גורל ובעלות משמעות
רבה לגבי עם ישראל בארצו למשך מאות
שנים .מסיבה זו החליטו חכמים למעט
בשמחות השונות במעגל החיים.
"משחרב בית המקדש ,תקנו חכמים
שהיו באותו הדור שאין בונים לעולם
בניין מסויד ומכויר כבניין המלכים ,אלא
טח ביתו בטיט וסד בסיד ,ומשייר מקום
אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד ...וכן
התקינו שהעורך שולחן לעשות סעודה
לאורחים ,מחסר ממנו מעט ומניח מקום
פנוי בלא קערה מן הקערות הראויות
לתת שם .וכשהאשה עושה תכשיטי
הכסף והזהב ,משיירת מין ממיני התכשיט
שנוהגת בהם ,כדי שלא יהיה תכשיט
שלם .וכשהחתן נושא אשה ,לוקח אפר
מקלה ונותן בראשו במקום הנחת
תפילין" (שולחן ערוך או"ח סימן תס'ה) -
את עטרות החתנים המרנו בגלל החורבן
באפר .אין זו הפעם הראשונה שהנביא
ישעיהו משתמש בדימוי של עטרה ביחס
לעם אך בפעם הקודמת היה זה ביטוי
לתוכחה" :הֹויֲ ,עטֶֶרת ּגֵאּות ׁשִ ּכֵֹרי ֶאפְַרי ִם...
מנ ִים( "...ישעיהו כ"ח,
אֲׁשֶ ר עַל ֹראׁש ּגֵיא ׁשְ ָ
א') .באותה נבואה מופיעה סידרה של
יישובים בנחלת שבט אפרים  -עטרת,
צוף ,גיא שמנים (ביר–זית) .מעניין כי
סמוך לעיירה ביר–זית בבנימין נמצא כפר

m¦ª²®¡ ¬¨¥ª¶¨§¡¶µ
m©¥¨¡£¶¥ £¡´¨³³¢¶¨µ
m¥¡°´¡¥²¶¨µ ¨¡¬¥¨®¥¶¨µ
m¡¬¨µµ°¡¬ ¶¡¬£ª¨£¯©¡µ´¶¨µ
m¥¡°´±¡®¥¥®¥¥¶¶¨µ
m©²®£ª¶ª¡´¶¦´¤²¶¨µ
k¡¨¨§¨³³¢¬µ¥ªµ¥
®m© ¨´¡¢®¨¡¬¨´¡¢

שלא
תזדקק
לנו

1800-236-236
שתישאר תמיד בצד הנותן
www.ami.org.il
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עזר מציון

באמת אי-אפשר
להתרומם אל התשוקה הרוחנית
של ישועת הכלל ,בלי תשובה פנימית
עמוקה מכל חטא ועון
(הראי"ה קוק ,עולת ראיה חלק א' עמ' של"ה)

כל התו
רם כמנין נח“
למען המשפחות הכות ) 458שקל(
תשב“ר יתפללו ע אבות ,ילדי
המכפלה בערב בורו במערת
ראש
סגולה נפלאה להנצ השנה  -והיא
ל
מ
דברי
כל רע כפי
הרבנים המקו
בלים שליט“א
שנה חלפה ביעף .מה שהיה אתמול ,נגוז ונעלם עם ימים שפרחו והותירו אחריהם
רק זכרונות .ימי הדין הולכים וקרבים ...לב מי לא ירא עת עומדו לפני הבורא ,גזר דינו
תלוי ,לחיים או למיתה - .לבות כולם הומים ,הבקשות עולות אל על והתקווה מפעמת
בלב כל .פתח לנו שערי אושר ,שמחה ,בריאות ,שלום ,שלווה ,אמונה וגאולה.
אי שם ,ילד קט נושא עיניו אף הוא .הוא לא יודע לבטא במילים ,וטרם למד לפתוח
סידור .אבל בפנים ,הלב זועק ,מבקש כל כך .שאבא יבריא ויחזור הביתה ,ואז תחזור
השמחה לאמא .שהמדפים הריקים יתמלאו בכל טוב ,והרעב לא יציק לעולם .שאבא
ימצא עבודה מהר ,והבית לתהום לא יתדרדר .קצת אור ,ללב הכבוי שלי תמיד ,קצת
שמחה לשנה חדשה.
ובלבו הקט של הילד הזה ,שקוראים לו ישראל או אריאל ,יונתן או עוזיאל ,מבקשת
להכנס התקווה .הוא מתפלל בשקט ,כמעט בלי מילים ,אך עיניו לחות.
אם אתה ואני ,וכולנו ביחד ,נשכיל אל תוך הדממה להקשיב ,נוכל לשמוע את קולו.
אם אתה ואני ,אם רק נרצה ,נוכל לתרום לו תרומה השווה מכל הון בעולם .תרומה
של אחדות ,של אהבה ,של מסירות הדדית -נוכל לתרום לו תקווה.
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

טקס חנוכת כביש שמעה  -מיתר החדש המקצר את הנסיעה בין הר חברון לב"ש

על הפרשה ניצבים
הרב חיים דרוקמן  -ראש מרכז ישיבות בני–עקיבא

תקיעה  -תרועה  -תקיעה

ת

קיעת שופר בראש השנה היא המצווה
האחת והיחידה המיוחדת לראש
השנה והמייחדת אותו  -זאת כמובן,
מבלי להתייחס לקרבנות המיוחדים בבית
המקדש ,אלא כמצווה שכל אדם מישראל
חייב בה .התפילה המיוחדת של ראש השנה
היא ,כידוע ,מדרבנן ,ואילו המצווה שהתורה
ייחדה לראש השנה הינה תקיעת שופר ,עד
כדי כך ,שהתורה מגדירה את ראש השנה
כ"יום תרועה"! "ּו ַבחֶֹדׁש הַּׁשְ בִיעִי ְּב ֶאחָד
ַלחֶֹדׁש ,מְִקָרא ֹקֶדׁש יִהְי ֶה ָלכֶם ּכָל ְמלֶאכֶת
ֲעבֹדָה ֹלא ַתעֲׂשּו :יֹום ּתְרּועָה יִהְי ֶה ָלכֶם"
(במדבר כ"ט ,א') .יום תרועה!
מה משמעותה של מצוות תקיעת שופר?
מסביר הרמב"ם בהלכות תשובה (ג' ,ד')" :אף
על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת
הכתוב ,רמז יש בו ,כלומר  -עורו ישנים
משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו
במעשיכם וחזרו בתשובה ,וזכרו בוראכם,
אלה השוכחים את האמת בהבלי הזמן,
ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל
ולא יציל ,הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרכיכם
ומעלליכם ,ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה
ומחשבתו אשר לא טובה" .התורה איננה
מנמקת מדוע ציוותה אותנו לתקוע .זוהי
גזירת הכתוב .אך ניתן להציץ לטעמה של
המצווה :קולות השופר הם קולות מעוררים,
בבחינת" :אם יתקע שופר בעיר ועם לא
יחרדו?!" .העובדה שהקב"ה ציוה אותנו
לתקוע בראש השנה קולות מעוררים ,באה
לרמוז לנו שעלינו להתעורר משינה ,מעיסוק
בהבלים  -לעורר אותנו לתשובה!
ירושלים
כניסת שבת 17:55
צאת השבת 19:05

תל אביב חיפה
18:01
18:10
19:06
19:07

גם ספר החינוך (מצווה תה) מכיר בעובדה,
שקולות השופר הם קולות מעוררים ,אך הוא
עומד על שתי נקודות נוספות .ראשית  -מדוע
יש צורך בדבר חיצוני שיעורר אותנו? יאמר
הקב"ה" :התעורר לתפילה ,התעורר לתשובה";
די היה לנו לכאורה בקריאה "התעוררו!" .אלא
"לפי שהאדם בעל חומר  -לא יתעורר לדברים
כי אם על ידי מעורר" .עובדה היא ,שאדם זקוק
לדבר חיצוני שיעורר אותו.
נקודה שניה :הרמב"ם מתייחס באופן כללי
לקולות השופר ,אך בל נשכח שהתורה אינה
מצַווה לתקוע בשופר סתם .התורה מדברת על
יום תרועה יהיה לכם .הנקודה המרכזית כאן
היא תרועה .נכון ,יש צורך בתקיעה לפניה
ולאחריה ,אבל הקול המיוחד הוא התרועה.
להבדיל מן הקול הישר  -התקיעה ,הקול המיוחד
זו התרועה  -קול שבור! עומד על כך החינוך
בדבריו היאך קול השופר מעורר לב השומעים:
"וכל שכן קול התרועה ,כלומר הקול הנשבר".
עצם התרועה מעוררת את האדם במיוחד ,אך
בנוסף לכך ,הקול הנשבר צריך לעורר אותנו
לשבור את יצרינו ואת תאוותינו.
אולם ,עלינו לעמוד על עניין נוסף.
התורה מצווה להריע תרועה ,כשקודמת
לה תקיעה ומלווה אותה תקיעה .דווקא כך
אנו מצֻווים לקיים את מצות תקיעת שופר:
תקיעה ,תרועה ,תקיעה .שמא מותר לנו
לומר ,שהתקיעה הראשונה מבטאת את
המהות המקורית ,האמיתית של האדם -
אדָם יָׁשָר" (קהלת ז',
"אֲׁשֶ ר ָעׂשָה הָאֱֹלִקים אֶת הָ ָ
כ"ט) .התקיעה הראשונה מבטאת את הי ַשרות
המשך בעמ' 8

חברון
18:09
19:06

שכם
18:01
19:05

באר–שבע
18:12
19:07

יש"עמדה

יוצ
המ

תושבי יש"ע ,שלום וברכה
סיומה של שנה ,ותחילתה של אחרת ,הן הזמן הנכון לעצור ולסכם מה היה עד כה,
ומה עומד בפנינו  -אלו יעדים ומטרות  -לשנה הקרובה .ההתיישבות ביהודה ושומרון
הגיעה בשנה זו לכ– 300,000ישראלים ומדי שנה אנו גדלים בלמעלה מחמישה אחוזים.
ישראלים רבים רוצים לקבוע את מקום מגוריהם בהתיישבות .המשכנו לגדול חרף
ניסיונות אויבינו מבחוץ להחליש את כוחנו ואת אחיזתנו בארץ ,ולמול איומי עקירה
ופינוי .למרות גזרות קשות של הקפאת בנייה וייבוש תקציבים ,למרות הניסיונות
להשחיר את פניה של ההתיישבות  -המפעל הציוני הגדול ביותר במדינת ישראל בעת
הזו  -למרות הצעת חוק מבישה של הצעת שוחד למי שיעזוב את ביתו כבר היום
ברחבי יהודה ושומרון .ב"ה על כל בית פנוי ,על כל יחידת מגורים ,מתמודדות מספר
משפחות ,וביישובים רבים רשימת ההמתנה רק הולכת ומתארכת.
כשראש הממשלה המתפטר אהוד אולמרט נבחר לתפקידו ,הוא נישא על גבי
תוכניתו ,תוכנית ההתכנסות ,שמטרתה היה להמשיך את המומנטום של גירוש
גוש קטיף ולחזור על המהלך גם ביהודה ושומרון .כאשר אולמרט החל לכהן כראש
ממשלה ,בתחילת  ,2006מנתה ההתיישבות ביש"ע  253,127תושבים .נכון לפי נתוני
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש יוני  2008עמד מספר המתיישבים על למעלה
מ– 290,000ישראלים ,וכאשר מוסיפים לכך את מספר המשפחות החדשות שהצטרפו
להתיישבות בחודשי הקיץ  -אנו מגיעים ללמעלה מ– 300,000תושבי ביהודה ושומרון
 עלייה של כ– 50,000ישראלים בהתיישבות ,דווקא בתקופת אולמרט .אולמרט ירדלאחרונה מבמת ההיסטוריה ומכס ראש הממשלה כשהוא חלש ומובס עם מעמד
ציבורי בשפל חסר תקדים .ההתיישבות לעומת זאת ,ב"ה מוסיפה לגדול ולצמוח.
אנו פועלים למען המשך הרחבת ביסוס ופיתוח מפעל ההתיישבות ,ואחד היעדים
שלנו לשנים הקרובות הוא להגיע ללמעלה מחצי מיליון ישראלים המתגוררים ביהודה
ושומרון .לפני כשנה עם כינונה של מליאת יש"ע המתחדשת החליטו חברי המליאה על
מהלך של פתיחת השורות וקיום בחירות דמוקרטיות למליאה ,אשר ייתנו ייצוג הולם
למגוון הדעות והעמדות הקיימות בקרב ציבור המתיישבים ותומכיהם .לאחר עבודה
מאומצת אנו עומדים ב"ה בפני המהפכה הדמוקרטית בהנהגת יש"ע.
לראשונה מזה כעשרים שנה ,כל תושב ביישובי יש"ע יוכל לבחור ולהיבחר להנהגת
יש"ע .לכל יישוב ביהודה ,שומרון ,הבקעה ומקרב מגורשי גוש קטיף יהיה נציג נבחר
במליאת יש"ע המתחדשת .זהו מהלך דרמטי של פתיחת השורות אשר ייתן את הכח
לנציגי היישובים לבחור את הנהגת יש"ע ,החל מבחירת הנהלת יש"ע המתחדשת
ועד לבחירת היושב–ראש .ההנהגה שתיבחר תהווה את הנציגות האותנטית של כלל
ההתיישבות ביהודה ושומרון .לכם ,ולכל אחד מתושבי יש"ע יש הזכות והיכולת להיות
שותפים ולהשפיע.
נציג להלן את המהלך הדמוקרטי ,את התהליכים והכללים שגובשו והתקבלו
במליאת ישע המתחדשת ובוועדותיה שילוו את המהלך.
			
			
			

בברכת שנה טובה ומתוקה,
שנת התיישבות ועשייה ,שנת שגשוג וצמיחה,
דני דיין  -יו"ר מועצת יש"ע

®m¡¤¬ ¬¥¶¬m«¡¥²ª´¢
62,952

הסעות חולים וקשישים
באמבולנסים וברכבים פרטיים

25,196

פניות למרכז לייעוץ
והכוונה רפואית

1,920

ילדים עם צרכים מיוחדים
טופלו באגף הילד

4,895

נפגעי נפש במחלקה
לבריאות הנפש

2,728

4,682

מנות דם נאספו
בהתרמות דם

לינות במרכז "אורנית"-
הוסטל לחולי סרטן

11,000

3,810

קשישים נעזרו
באגף הסיעוד

¨´µ¥´°¶§¡¢la«¡¥²ª´¢®a
¨m£aµ¶¶¬µ
¶´¡¦´ ¶ µ¡®a«¡¥²ª´¢®a¨ ª
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מתנדבים בפעולה

618,000

ארוחות חמות
חולקו בבתי חולים

374,511

תורמים פוטנציאליים
במאגר הלאומי למח עצמות

60,057

פריטי ציוד רפואי
ושיקומי הושאלו

403

חולים שחייהם ניצלו
בזכות מאגר מח העצמות

1800-236-236
שתישאר תמיד בצד הנותן
www.ami.org.il
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עזר מציון

צאים לדרך...
מהפכה הדמוקרטית
המהפכה הדמוקרטית בהנהגת יש"ע
גם אתה יכול להשפיע
מועצת יש"ע  -הגוף הייצוגי של
תושבי יש"ע ותומכי מפעל ההתיישבות
 נוהלה עד לפני הקמת מליאת יש"עהמתחדשת ע"י ראשי המועצות
הנבחרים .כל ראש רשות מתוקף תפקידו
ומתוקף היותו נבחר הציבור המייצג את
המועצה בה נבחר היה חבר בהנהלת
מועצת יש"ע ובכך ייצג והביא את עמדת
בוחריו להחלטות ההנהגה .בעקבות
הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון
ומהמשבר הגדול שעבר על כולנו ,חלו
סדקים בכח האחדות של המחנה ונוצר
הצורך לשיתוף מגוון רחב יותר של דעות
ואנשים בהנהגה ובהובלת ההתיישבות
נוכח המצב החדש.

האידיאולוגית והמעשית של מליאת
יש"ע ומחייב את חבריה .המסמך
ניתן לשינוי ע"י  60%מחברי המליאה.
כל חבר במליאת יש"ע המתחדשת
בעצם חברותו מקבל על עצמו את
עקרונותיו .מסמך העקרונות פורסם,
וניתן להורידו מאתר האינטרנט של
מועצת יש"ע בכתובת:
www.myesha.org.il
נציגי היישובים
כל יישוב מעל  25משפחות יהיה
זכאי לשלוח את נציגו למליאת יש"ע
המתחדשת .היישוב הוא זה שקובע
את דרך בחירת הנציג .כברירת מחדל
ישמש יו"ר מזכירות היישוב כנציג
היישוב למליאה אלא אם בחר היישוב
בנציג אחר והודיע על כך למועצת
יש"ע .למועצות המקומיות יהיה
נציג נוסף מעבר לראש הרשות והוא
יבחר ע"י מליאת המועצה .נקודת
יישוב המונה פחות מ– 25משפחות
ומבקשת לשלוח נציג למליאה תוכל
לבקש אישור חריג אשר יאושר ע"י
מזכירות יש"ע המתחדשת .בנוסף
לנציגי היישובים ביהודה ושומרון גם
לקהילות המגורשים מגוש קטיף וצפון
השומרון יהיו נציגים במליאה ,חברי
מליאת ועד מתיישבי גוש קטיף ונציגי
הגרעינים של חומש ושאנור.

מליאת יש"ע המתחדשת
מליאת יש"ע המתחדשת הוקמה
במטרה לאחד את הכוחות בהתיישבות
ובקרב תומכיה ולהכניס אנשים חדשים
ורוח רעננה למנהיגות הציבורית .בשלב
ראשון הוקמה המליאה המחודשת
מחברים אשר נבחרו ע"י ועדת היגוי
המייצגת מגוון רחב של דעות בקרב
מחננו וכן נבחרי הציבור  -ראשי
המועצות .המליאה החדשה בחרה
את חברי ההנהלה ,המזכירות ,והיו"ר
החדשים כאשר מראש מובטח כי לנציגים
החדשים יהיה רוב במוסדות של יש"ע
המתחדשת .בהמשך וכחלק מהתהליך
סוכם כבר בתחילת הדרך החליטה
מליאת יש"ע המתחדשת בישיבתה
האחרונה לבצע את השלב השני בתהליך
הדמוקרטיזציה של בחירת הנהגת
ההתיישבות ביש"ע כאשר לכל יישוב
יהיה נציג במליאת יש"ע המתחדשת.

נציגי הציבור תומכי ההתיישבות
לקראת כינוס המליאה החדשה
יוכלו חברי המליאה הנוכחיים
והנציגים החדשים של היישובים
להמליץ על תומכי ההתיישבות שאינם
גרים ביש"ע .רשימת המומלצים
תישלח לחברי המליאה המכהנים
והנציגים החדשים של היישובים .נציגי
הציבור תומכי יש"ע יבחרו באמצעות
מייל או פקס ויוזמנו לישיבת המליאה
הרחבה.

חגיגה לדמוקרטיה
לראשונה מזה כעשרים שנה יהיה
גוף מרכזי אחד ,בו לכל יישוב ביש"ע
יהיה נציג חבר מליאה .המליאה החדשה
תתכנס לאחר החגים ותבחר מחדש
את המוסדות של יש"ע המתחדשת.
המליאה החדשה תתכנס מספר פעמים
בשנה ,היא זו שתבחר מבין חבריה
את ההנהלה ,המזכירות והיושב ראש
וכן תכונס לצורך הכרעות גורליות
ומשמעותיות המשפיעות על כלל
ההתיישבות .לנציגי היישובים ולחברים
הקיימים יתווספו עוד כ– 15נציגי ציבור
נוספים שאינם מתגוררים ביש"ע
ואשר יתנו ביטוי הולם לתומכי מפעל
ההתיישבות

גם אתה יכול לבחור ולהיבחר
כאמור כל יישוב רשאי להחליט על
הדרך בה ייבחר נציגו ,אם אתה או
את מעוניינים להיבחר למליאת יש"ע
המורחבת ,צרו קשר עם מזכירות
היישוב ובקשו מהמליאה להגיש את
מועמדותכם כחברים במליאת יש"ע
המתחדשת.
לו"ז
בכוונתנו לכנס את מליאת יש"ע
המורחבת בחצי השני של חודש חשון
 נובמבר ,כל יישוב מתבקש לשלוחאת שם נציגו למליאה עד ז' חשון
 5.10.08למשרדי מועצת יש"ע:
רח' בית הדפוס  11ירושלים,
פקס 02-6516662
או במייל # perla@myesha.org.il

מסמך העקרונות
מליאת יש"ע המתחדשת בישיבתה
מיום ל' סיון תשס"ח  3.7.08אישרה את
מסמך העקרונות של יש"ע המתחדשת.
זהו מסמך יסוד המהווה את התשתית
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חדשות ישע
 20דקות מסוסיא לבאר שבע
כביש חדש נחנך השבוע בהר חברון בין
שמעה למיתר .הכביש יקצר את זמן הנסיעה
הישירה מבאר שבע לירושלים ,ויחבר את
יישובי הר חברון לבאר שבע ולאזור הדרום.
הכביש החדש נחנך בטקס חגיגי בהשתתפות
מנכ"ל החברה הלאומית לדרכים ,אלכס ויז'ניצר,
ראש עיריית באר שבע ,יעקב טרנר ,ראש
מועצת עומר– פיני בדש ,ראש מועצת בנימין,
אבי רואה ,ראש מוא"ז הר חברון ,צביקי בר חי,
ושמוליק ריפמן ,ראש מועצת שער הנגב ויו"ר
מרכז המועצות האזוריות .ריפמן אמר באירוע
כי "אנחנו מצפים מכל מנהיגות אחראית של
המדינה שתדע לשמור את הגבעות השולטות
על בקעת באר שבע בידינו".

בימים האחרונים נעשה מאמץ
להשלים את העבודות ולסיים את סלילת
הכביש עד החגים .זאת משום שאתר סוסיא,
יער יתיר ומערת המכפלה ,אליהם מוביל הכביש
החדש ,זוכים לביקוש רב בתקופת החגים .אורכו
של הכביש החדש  7 -קילומטרים ועלות סלילתו
הגיעה ל– 30מליוני שקלים ,הוא נבנה בסטנדרט
בטיחות גבוה ובוצע תוך שיפור הרדיוסים
והאנכיים והאופקיים בו ,התקנת מעקות
בטיחות עם רוחב פעיל והסדרת השוליים ,כדי
להבטיח נסיעה בטוחה לאורך הכביש.
ראש עיריית באר שבע דיבר בטקס על
חשיבות הכביש לקיצור המרחק מבאר שבע
לישובים הסובבים אותה.

הפגנת תמיכה נוספת
בחיילי צה''ל בנעלין
ההודעה על ההפגנה לחבריכם!
נפגשים בצומת שילת ביום שישי ,ד' תשרי
התשס"ט ,ה– 3לאוקטובר ,בשעה .12:00
הרשמה דרך אתר "אם תרצו" או בטלפון -054
 .6650138נא להביא דגלי ישראל ,משרוקיות
וכן חבילות שי ,רעיונות נוספים יתקבלו
בברכה .יש להצטייד בכובעים ומים לשתייה,
האירוע בתאום עם כוחות הביטחון .הסעות
בתשלום ( )₪25בהרשמה מראש :מבנייני
האומה בירושלים ,ומרכבת מרכז (ארלוזורוב)
בתל אביב בשעה  11:15בבוקר# .

בעקבות הצלחת ההפגנה הראשונה שקיימה
תנועת "אם תרצו" ,תתקיים ביום שישי הבא
(לאחר ראש השנה) ,הפגנת תמיכה נוספת
בחיילי צה"ל .נאמר להם תודה ונגן עליהם מפני
האלימות המתמשכת.
למרבה הצער ,גם בימים אלו לוקחים
ישראלים ויהודים חלק במערכת התעמולה,
ההסתה והאלימות כנגד המדינה וצה"ל .הגיעה
העת להגביר את המאמצים ,להעלות את
מודעות הציבור למתרחש ולשים קץ לתופעה
המבישה .מהרו להירשם לפעילות והפיצו את
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בתמונת השער מימין לשמאל :ראש מועצת
שער הנגב ויו"ר מרכז המועצות האזוריות -
שמוליק ריפמן ,ראש עיריית באר שבע  -יעקב
טרנר ,ראש מועצת בנימין  -אבי רואה ,מנכ"ל
החברה הלאומית לדרכים  -אלכס ויז'ניצר ,ראש
מוא"ז הר חברון ,צביקי בר חי ,ראש מועצת
עומר  -פיני בדש .צילום :אבנר שמיר

ראש מועצת
הר חברון ,צביקי
בר חי ,דיבר על הקשר
שבין הנגב והר חברון ועל
תרומת הכביש לקיצור זמן
הנסיעה מבאר שבע לירושלים
ולקשר בין ישובי האזור# .

מודעה
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יחזקאל אברמסקי שהקב"ה בכבודו ובעצמו
נתנה עתה לבני ישראל ירושת עולם

ה

אתה צריך לשמור עלי" .וכך היה .סביבו חלו אנשים
במחלות קור חמורות ,והוא אף לא הצטנן!
פעם אחת ,בזקנותו בארץ ישראל ,העלה
זיכרונות מימי ענותו כשגורש לסיביר .פתח וסיפר:
"כשגורשתי לסיביר ,באחד הלילות ,ואני שוכב
על הקרשים בצפיפות עם אסירים נוספים ,הרגיש
בי האדם ששכב לידי ממש (עורך–דין רוסי בשם
סטרלקוב) שלא עצמתי עין .סנט בי וקרא" :שלמה
החכם! (כך נהג לכנות אותי ברוסית' :סולומון
מונדריי') ,מדוע אינך ישן ,כלום מחשב היית אימתי
ימיתונו הרוסים?!" עניתי לו" :לאו דווקא .הרוסים
יבואו בעוד כשעה לא להמיתנו ,כי אם לעורר את
הישנים ,ואני אגיד אז להקב"ה "מודה אני לפניך
מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי" .שתק הגוי ,אך
אני כשלעצמי תקפוני באותו רגע הרהורים" :מודה
אני "...על מה אודנו ,על שהחזיר לי את הנשמה
לקראת יום נוסף של צרה וסבל? על שאני אנוס
לנסר עצים ביחד עם כומר גוי ולקפוא מקור? מה
חסד עושה הוא עמדי שמחזיר לי את נשמתי ,ועוד
"בחמלה" ,כשהגשמיות בכל רע ,והרוחניות במצב
גרוע פי כמה ,כי הלא בתנאים האיומים שאנכי
שרוי בהם  -אפילו טלית ותפילין לא היו לי  -אינני
מסוגל לקיים מצוותיו ולעובדו כראוי"!? "עד
שהגעתי למלים האחרונות של תפילה זו ונתיישבה
דעתי .לפתע פתאום נצנץ למולי שמה ,בתוככי
כור הייסורים ,ניצוץ של אור" :רבה אמונתך"!
"פירוש :מודה אני לפניך ה' ,על האמונה כי רבה
היא ,ולא תילקח ממני אף בגיהינום הזה .מודה אני
לפניך על כל יום נוסף של אמונה שאתה מחייני,

רב יחזקאל אברמסקי נולד במוסט ,מחוז
הרודנה ,הנמצא היום בבלארוס ,בשנת
תרמ"ו ( .)1886הוא הוסמך לרבנות ועסק
בפרשנות תלמודית .היה עסקן ציבורי ,פעיל
במסגרות דתיות ומקורב ל"תנועת המוסר" .בין
השאר ,היה רבן של סלוצק ,סמאליאן ,וסמולביצ'י.
בסלוצק ירש הרב אברמסקי את רבנותו בשנת
תרפ"ג ( )1923מהרב המפורסם איסר זלמן מלצר,
שנאלץ לברוח מחמת רדיפות השלטון הקומוניסטי
בעיר .בשנת תר"ץ ( )1930הואשם בברית המועצות
ב"פעילות אנטי–סובייטית" ,בגלל שביקש לעלות
לארץ ישראל כדי להתמנות לרבה של פתח תקווה.
הרב אברמסקי נשפט ונידון לחמש שנות עבודת
פרך במחנה בסיביר .הוא גלה לסיביר ,היה עציר
במחנה ,אך שוחרר לאחר שנתיים ,הודות למאמצים
גדולים של ראשי היהדות הדתית במערב ,בהם הרב
קוק ,הרב הרץ ,רבה הראשי של אנגליה ,וה"חפץ
חיים" .לא הרבה ידוע על הקורות אותו בסיביר
אך מקורביו סיפרו מעט ממה שסיפר להם :הרב
אברמסקי היה רגיש לקור ולרוח ,ובימי ילדותו
הובילתו אמו לבית רבו עטוף בשמיכות ובמעילים
לבל יצטנן חלילה .כשגלה הגאון לסיביר ,ארץ
הכפור והשלג ,ובאחת הפעמים כפו שומרי המחנה
עליו ועל קבוצתו להסיר את נעליהם ואת גרביהם
ולהלך יחפים בשלג ,נשא רבי יחזקאל עיניו לאביו
שבשמים ואמר" :אבא ,כתבת בתורתך 'הכל בידי
שמים חוץ מצינים ופחים' .אדם חייב לשמור על
עצמו ואם לאו ,יחלה .אבל כאן בסיביר הקרה ,אתה
יודע כי אין באפשרותי לשמור על עצמי ולפיכך,
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אם לא תקבל תיקון בביאור כזה :שעבר הירדן אמנם
אינו מעיקרה של ארץ ישראל במובן נחלת אבות יען
שארץ סיחון ועוג לא נכללה בכלל הארצות הנתונות
לאברהם אבינו בברית בין הבתרים .אבל שווה היא
כארץ כנען בהרבה הלכות התלויות בארץ מכוח
הדיבור ' -ראה החילותי תת לפניך את סיחון ואת
ארצו החל רש לרשת את ארצו'  -שהקב"ה בכבודו
ובעצמו נתנה עתה לבני ישראל ירושת עולם".
הרב אברמסקי מביא בהקשר זה ,הלכות רבות
מהלכות הנוהגות דווקא בארץ ישראל ,שנוהגות
גם בעבר הירדן המזרחי .מקדשים ערי מקלט
בעבר הירדן המזרחי ,אף ש"אין ערי מקלט נוהגות
אלא בארץ ישראל" .כמו כן ,בטלו היובלות אחר
שגלו שבטי גד ,ראובן וחצי שבט המנשה ,משום
שיובל נוהג רק כאשר רוב יושביה עליה גם הלכות
תרומות ומעשרות נוהגות ביבול הגדל בעבר הירדן
המזרחי .בעקבות דברים אלו ,כותב הרב אברמסקי:
"דבר נעלה הוא מעל כל ספק ,שארץ סיחון ועוג
שני מלכי האמורי שבעבר הירדן מזרחה ירושה
היא להם מאבותיהם כארץ כנען שבעבר הירדן
ימה .הלא דעת יוספוס פלביוס ששתי גדותיו
מעבר מזה ומעבר מזה בשם ארץ הכנעני והאמורי
יקראו להן כאחת ואדמת העמים האלה נחלת
בני ישראל היא מימות אברהם אבינו .אך מעלת
קדושתה אינו שווה בכל נפותיה ,ועבר הירדן מזה
הוא כפרוזדור אל הטרקלין שבעבר השני ביחס
אל השראת השכינה .הגדרה זו בין שני חלקי ארץ
ישראל אלה הובעה בצחות נפלאה בדברי חכמינו:
"כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע ...משל
למלך שגזר על בנו שלא יכנס עמו לפלטין שלו.
נכנס בפתח ראשון ושתקו לו ...בשלישי ונזפו בו
אמרו לו דייך ,עד כאן .כך כשכבש משה ארץ שני
עממים ...אמר שמא לא נגזרה אלא על תנאי."...
ועוד מוסיף הרב אברמסקי שרק בעניין השראת
השכינה נבדלו החלקים זה מזה ,אך הן מבחינה
היסטורית והן מבחינה גיאוגרפית ,ארץ אחת הן,
כפי שמניחים חוקרי גבולות הארץ על פי גבולותיה
הטבעיים :הרי הלבנון והחרמון מצפון ,מדבר סיני
מדרום ,ים תיכון מן המערב ומדבר סוריה ממזרח,
היא ארץ ישראל ,ושטחה כשמונים אלף קמ"ר.
לאור זאת ,מבוררת היטב השייכות המוחלטת של
עבר הירדן המזרחי לארץ ישראל.
בשנת תשט"ז ( )1956זכה בפרס ישראל בתחום
הספרות התורנית .לימים גם נתמנה לראש ישיבת
סלבודקה בבני ברק .הרב יחזקאל אברמסקי נפטר
בכ"ד אלול בירושלים בשנת תשל"ו (# .)1976

או אפילו רגע נוסף של אמונה .כי כדאי לו לאדם
לסבול אפילו ייסורי שאול ,תלאות ומכאובים בלי
קץ ,ובלבד שיחיה רגע נוסף ועוד רגע מתוך אמונה
באלוקים ,שהיא אפשרית בכל מצב שהוא" .לימים,
כאשר נפגשו בריגה ,סיפר רבי יחזקאל השתלשלות
זו באזני האדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש
זצ"ל .אמר לו הרבי :כדאי היה כל המאסר והעבדות
והעינויים בסיביר בכדי להגיע להרגשה נפלאה כזו!
בשנת תרצ"ב ( )1932עזב את ברית המועצות
והשתקע בלונדון ,אנגליה .בלונדון היה רב של
קהילת מחזיקי הדת .בשנת תרצ"ג ( )1933נתמנה
כדיין בבית הדין הרבני ,וכן אב בית הדין .בשנת
תשי"א ( )1951עלה עם משפחתו לירושלים,
והמשיך במפעלו הגדול ,חיבור הפירוש לתוספתא,
"חזון יחזקאל" .על עיסוקו בתורת ארץ ישראל ניתן
ללמוד גם מעיתון המודיע המתאר בט"ז באלול
בשנת תשי"א ( )1951את ביקורו של רבי יחזקאל
אברמסקי זצ"ל בעל 'חזון יחזקאל' ,יחד עם הרב
זוין בהיכל ישיבת תומכי תמימים בעיר לוד ,ומסר
שיעור לתלמידים" :רבינו יחזקאל סר בלווי ידידו
הותיק הגרש"י זוין זצ"ל לביקור בישיבת 'תומכי
תמימים' בעיר לוד .בישיבה זו נקלטה מקרוב
קבוצת תלמידים שהגיעו מארץ הסובייטים ,רוסיה,
שם למדו תורה במחתרת.הוא נתכבד להשמיע
בפני הבחורים שיעור תורני .במשך שעה ארוכה
עמד והרצה באוזניהם מערכה שלמה בסוגיא
"אילן דעולא" (ממס' בבא בתרא) העוסקת בהלכות
התלויות בארץ .עבורו ,הייתה זו אולי הזדמנות
ראשונה לעסוק ברבים בתורת ארץ ישראל על
אדמתה ,במובן הנעלה שעמד בראש מאוויו:
"ללמוד וללמד" .וכך כתב על עניין השמיטה'" :אז
תרצה הארץ את שבתותיה  -אני אמרתי לכם
שתהיו זורעים שש ומשמטים לי אחת,בשביל
שתדעו שהארץ שלי ,ואתם לא עשיתם כן–אלא
עמדו וגלו ממנה' .ואז תרצה הארץ את שבתותיה -
כלומר יש בגלות משום תיקון עוון השמיטה .אם לא
תדעו שהארץ שלי ע"י ביטול חלקי הקניין הפרטי,
כמו שלא לעבד אותה בשנה השביעית ולהפקיר
פירותיה ולא לעשות בהם סחורה–אז יודע לכם כי
לה' הארץ ע"י זה שאגלה אתכם ממנה ,ולא אתן
לכם ישיבה בארצי .ובהיוודע לכם יסוד היסודות
הזה  -אשיב את שבותכם".
בספרו חזון יחזקאל מתייחס הרב יחזקאל
אברמסקי לעניין בעלותו של עם ישראל על עבר
הירדן המזרחי .דברים אלו נכתבו כרקע להצהרת
בלפור ,שבה הוצע שעבר הירדן המזרחי יימסר
לערבים .הרב אברמסקי ,כדרכו בקודש ,החל לדון
בדברים לאור מקורותיה של תורה .בתחילה הוא
סוקר את המקורות שמהם עולה לכאורה שעבר
הירדן המזרחי אינו חלק מארץ ישראל( :חזון יחזקאל
על התוספתא ,חלק ו ,עמ' " )147 - 144אמנם הסכים
הקב"ה על ידם ,שבני ראובן ובני גד וחצי שבט
המנשה ייטלו את חלקם בעבר הירדן ,אבל קבלה
היא בידינו שמדת הביקורת הייתה מתוחה עליהם
אשר בגלל רב עושרם וקניינם בחרו שבת בארצות
סיחון ועוג ,הרחוקות מן המקום אשר בחר ה' לשכן
שמו שם בימים הבאים עד עולם .וכן אתה מוצא בבני
גד ובבני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול
וחבבו את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל,
לפיכך גלו תחילה מכל השבטים ...גם לשון הרמב"ם:
'אין דין עגלה ערופה נוהג אלא בארץ ישראל ,וכן
בעבר הירדן" היה מסייעם' .על אף הוכחות אלו
ואחרות ,מסכם הרב אברמסקי" :שיטה זו אין לה
תוקף ועוז של הנחה ,אפילו הנחה העולה על הדעת,

חוברת

אורי וישעי
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שליט"א
לפרטים והזמנות:

052-8030062
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)מיכאל(

תקיעה  -תרועה  -תקיעה
המקורית ,הטוהר המקורי שישנו באדם ,את
צלם הא–להים שבאדם ,את נשמתו" :א–להי,
נשמה שנתת בי  -טהורה היא" .כלומר ,האדם
ביסודו טוב ,האדם במהותו טוב וישר; כך
ברא אותו האלוקים .אלא מה? התרחק האדם
מהיושר המקורי שבו ,הסתבך ,התדרדר,
התעקם .זה מתבטא בתרועה :קולות שבורים
ומרוסקים ,גניחות ויללות .קולות השופר
באים לעורר את האדם לשוב אל עצמו ,אל
מהותו האמיתית ,אל טהרתו המקורית -
זה מתבטא בתקיעה האחרונה .זהו הכיוון

המשך מעמ' השער

שהאדם צריך לשוב אליו ,אל יושרו המקורי,
אל צלם הא–להים שבו ,כפי שיצא מתחת ידו
של הבורא .זוהי אם כן המשמעות של הרצף:
תקיעה  -תרועה  -תקיעה.
בודאי קולות השופר מעוררים לתשובה,
לתפילה ,לאמת .אך אין הם סתם קולות
מעוררים .קולות השופר כפי שהקב"ה צווה
לתקוע  -הם מדויקים .הם הם שמעוררים
ומראים לנו מי בעצם אנחנו ,מה קרה לנו
ומה נדרש מאתנו .זוהי המשמעות של סדר
תקיעותינו  -תקיעה ,תרועה ,תקיעה! #

הנחת יסוד
הרב ישראל מאיר לאו

תנועת
החסידות

שיבת
ציון

פרוזבול

תשליך

פרשת
השבוע

חדש

פרו ורבו

גיור

חדור בתחושת שליחות להנחיל את המורשת
היהודית בקרב העם לרבדיו השונים פועל
הרב ישראל מאיר לאו בדרכים מרובות לסייע
בהכרת הערכים היהודיים.
ברוח תפילתו של שליח הציבור בראש השנה
"יוצרי ,הבינני מורשה להנחיל" ,מזמין הרב לאו
בספרו החדש את הקוראים לערוך היכרות
מעמיקה עם מאה מושגי יסוד ביהדות ,מתוך
אמונה שהכרה זו תביא להוקרת התשתית
האמיתית של עם ישראל.
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יום שני ז׳ תשרי תשס״ט )(6.10.08

ערב התעלות ותשובה

ומעמד הסליחות המרכזי
ברוב עם במערת המכפלה
מיסודו של הראשל״צ הרב מרדכי אליהו שליט״א
בתפילה לרפואתו השלמה בקרוב

החל מהשעה 18:00
ערב התעוררות ”חוזרים אל האבות“
בנים

בנות

 20:30 - 18:00סיורים:

 20:30 - 18:00שיחות:

סודות מערת המכפלה עם נעם ארנון
בעקבות האבות עם מדרשת חברון

”על גשר צר מאד“ :סיפור מרגש עם דנה
הרבנית רונית שוקר ,מגבעת אחיה:
”ואמונתך בלילות“ – סיפור אישי מדהים על שוורצמן ואמה יעל דיין במופע יחודי,
גבורה ,אמונה ודבקות ביישוב ארץ ישראל .האמא חילנוית והבת חוזרת בתשובה
גרשון בר כוכבא בהרצאה מרתקת
שלומית קורן ”סיפור אישי בעקבות התחזקות
בשמירת הלשון“
”וזוכר חסדי אבות“
הרב מיכאל וויגן ”מבית הקלנוע לבית בקי נמיר ממגורשות נווה דקלים" ,כלים
להתמודדות אמונית"
המדרש“

סיפור סמטת הגבורה עם לוחמים
מסמטת הגבורה
להחזיר את שליח הרבי מליובאוויטש הרב דני
כהן בסיור בעקבות חסידות חב“ד בחברון

התיישבות החדשה הצומחת בעקבות
הישנה עם מדרשת חברון

צמיחת ההתיישבות היהודית עם
מדרשת חברון

הרב מיכי יוספי ,מ“חוות יישוב הדעת“,
שיחה לבנים מכיתה י“ב ומעלה” :לממש
את היעד“

גרשון בר כוכבא בהרצאה מרתקת
”וזוכר חסדי אבות“

הרב ויקטור עטיה ,שליח חב“ד בקרית ארבע:
”בקרובי אקדש“ – כוחה של אמונה; מונולוג
אישי של אב שאיבד את בתו לפני שנתיים.

הרב דודי פוטש בשיחה על
התשובה

הרב ויקטור עטיה ,שליח חב“ד בקרית ארבע:
”בקרובי אקדש“ – כוחה של אמונה; מונולוג
אישי של אב שאיבד את בתו לפני שנתיים.

 22:00 - 20:30שיחות:

תוכנית לכיתות י"ב ובנות שירות לאומי בשיתוף
מדרשת "שירת חברון" :עם הרב מאיר נאמן והרב
דורון אביכזר

 22:00 - 20:30סיורים:
סודות מערת המכפלה עם נעם ארנון סיפור סמטת הגבורה עם לוחמים
מסמטת הגבורה
בעקבות האבות עם מדרשת חברון

להחזיר את שליח הרבי מליובאוויטש הרב דני
כהן בסיור בעקבות חסידות חב“ד בחברון

הרב מיכאל וויגן ”מבית הקלנוע לבית יגאל קליין רכז הדרכה בנ“ע ” -לשוב
לעצמי -לשוב לאבות“
המדרש“

התיישבות החדשה הצומחת בעקבות
הישנה עם מדרשת חברון

צמיחת ההתיישבות היהודית עם
מדרשת חברון

23:00 - 22:15
טיש מרכזי עם הרב שמואל אליהו והרב חיים דרוקמן והזמר הקרלבכי
חיזקי סופר
 23:00מעמד סליחות מרכזי בהשתתפות רבנים ואישי ציבור
גברים באולם יצחק

23:00 - 22:15
מופע אקוסטי עם אודי דווידי ולהקתו "אל המקורות"

 23:00מעמד סליחות מרכזי בהשתתפות רבנים ואישי ציבור  -נשים
בשאר האולמות

בשעה 23:00
מעמד הסליחות המרכזי

ותפילה לרפואתו של הרב מרדכי אליהו שליט“א
בהשתתפות

הרה"ג דב ליאור שליט"א  -רבה של קריית ארבע-חברון
הרב שמואל אליהו שליט"א  -רבה של צפת
הרב חיים דרוקמן שליט"א  -ראש ישיבות בני עקיבא
הרב רחמים ניסימי שליט"א  -ראש מוסדות שעלי תורה
הרב יהונתן אדוואר שליט"א  -רב מרכז העיר פ"ת

הסעות בתשלום :בהרשמה חובה 052-5802624
מירושלים  -בנייני האומה ,בשעה ) 17:00לערב ההתעוררות(
ומשעה  21:00עד 22:00
בני ברק  -רח‘ רבי עקיבא ליד ’דובק‘ בשעה 21:00

בשעה 22:00

שיעור של הרה“ג יעקב יוסף שליט“א

בנושא” :כשרותו של האתרוג“

אולם יצחק פתוח
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מסלול קהילות בשיתוף עם רבני קהילות שעלי תורה

סידורי הפרדה בין גברים לנשים כולל בשעות הסיורים

סיור ייחודי ביישוב היהודי בחברון כולל מפגש מעניין ושיחה לכל קהילה

קבוצות ומוסדות המעוניינים להשתתף בתוכנית נא לתאם מראש 02-9965333
קהילות נוספות המעוניינות להצטרף תתקבלנה בברכה  -לפרטים054-3331367 :
מחדשי הישוב היהודי בחברון • מנהלת מערת המכפלה • מדרשת חברון • מועצה דתית קרית ארבע הכנסת אורחים חברון • מדרשת שירת חברון • מדרשת חברון • שעלי תורה • אשיראל הפקת ארועים

היכונו :חוגגים סוכות בחברון  -בימים רביעי וחמישי ט“ז  -וי“ז תשרי  15/10ו16/10-
סיורים ,מערת המכפלה כולה פתוחה ליהודים ,הפעלות ענק לילדים ברוח האבות והאמהות.

שמחות בית השואבה עם האמנים :חיים ישראל ,אודי דוידי ,אהרון רזאל ,ילד הפלא מידד טסה ,חזקי סופר ,שלמה כץ ,להקת
המושב ,מרדכי יצהר ,שלו בן יעקב ,תזמורת להבה ועוד.

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
per la@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
צילום תמונת השער:
אבנר שמיר
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

שלח את אחי!
יהונתן פולארד נמק
בכלא האמריקני

8356

ימים

עד מתי?!

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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